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INFORMILO DE TUTMONDA ESPERANTISTA ĴURNALISTA ASOCIO.
Presidanto 1 Ĉefredaktoro C.Hilner •Jchansscn,,’Ostg<>ten" ,LI'c.OFZ'G
Sckretarioj-RedaktorO-Einar Adanson,VKrnlandsg. 16,Gt?TEBC?Ĝ,Svedl.

INTERNACIA G A 7 E TARA SERVO

-• Ie lkaj samideanoj nis- 
konprenis la taskojn de IGS 
kaj*sendis  al ni ĝeneralajn 
novaĵojn el sia lando. For 
klarigi la celon ni el la 
Jarlibro de UEA 19J1 reprer- 
sas la sciigon pri IGS»

”Ci tiu servo de UEA estas 
praktika kaj sericea klopodo 
utili kaj al la ĝenerala pub- 
liko kaj al la Espermto-mova- 
dc.La Peranto de I.G.S.kolek- 
tas infomojn rilatajn al Espe- 
ranto sed kun ĝenerala intore- 
so kaj pere de la Centra Oficejo 
do UEA distribuas ilin inter la 
komisiitaj reprezentantoj d > la 
landaj Asocioj,kies -tasko estis 
traducci la tekstojn en sian n 
cian lingvon respektive kaj 1 
dissendi ilin al redaktoroj 1 
por ties gazetoj •

La tuta afero estas profc- 
sia klopodo kaj povas havi gre~ 
vajn sekvojn. Kie ekzistas Lan- 
d- /.socio reprezentantoj jaa 
estas elektitaj| sed en landoj, 
kie ‘ne trovigas tia Asocio.la! — I.G.Ŝ. bonvenigos la kunlAo-... 
ron do ptaffisijij Ĵura UUtaJ. 
kiuj akceptos la tn?kovn vlfi- 
r-4 r - ‘ ‘ < 7 ' • • *

> 5 de Tutnondn Ĵurnalista, 
VMrnl andanta» 
Sve ĉlnndc.fi

DotĈiu nun

kr.
' - asocio/

If.Gĉitebori',

scias pri ki0

w

*

Mi estas tre dankema pr^ 
raportoj pri la uzado de la 
materialo.

Tro bone raportis al ni 1- 
1-nr. ĉe febr.redaktoro SIGUE- 
DOR GUDMUKDSSON «efredaktoro 
por la gas e tc«'• TĴCDVILJIMKj 
Rcykjavik.I s 1 a n d o .TEJA- 
mer.br o 83. Li raportas»

La ĵurnaloj on Rcykjavik 
ricevis 13.1. 1951 la unuan 
buit non en islanda lingvo cl 
via IGS-aatcrialo,knj tri jan 
ion aperigis. La islandaj ga- 
«etoj efte mencias esperanton 
kaj ilia komentario filan cstos 
tre favora. La IGS-nateriolo, 
Kiu jam -aperigis estas» .

ESPERANTO INSTRUATA EN A. 
UNIVERSITATO DE .vMSTEEDAM 
ini n n lo.l. 1951 
j o d v i 1 j i n n L9.i.’l 
AUSTRI.. RUGA KRUCO 
INTERNACIIGAS.
I M I T' N 16.1. 1^51

. .
UNIKA DONACO DE.USONAKO» 
i n i n n 16.1. 1951.
jodvilji»® 31.1.51 
‘ L.. NEDERANDA .SINDIKAJ 
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La... -M
-Plualuk Hli ist, filino da la fama Grenlanda esploristo Peter 
FrMtehrn-kaj mem grenlandanlno,rakontis an Sveda Tipograf- 
garato pri la malgranda presejo en Godthnnb,Granlc.ndo.kla 
l.a. la grenlanda novnĵgazato Grenland-PoSto aperas, Cl- 
subo ni rerakontas kalkajn liniojn el la artikolo, tradukita 
el avrda lingvo de G.H-t.

. Antaŭ proksi raina ok jaroj
dana ornitologo ltaj esploristo 
ricevis la ideon farigi' gazet,- 
eldonisto sur Gianlando. Chris- 
tian Vile estis lla nomo.kaj 
nur. oni povas diri ko li rond- 
vojr.ŝis la tutan Gronlandon.Li 
foriris bona odko kaj kun la 
eskimoj kaj kuft la dane loĝant- 
aro. Kun fotoaparato, kiel la 
plej grava.ile.Vibe faris cs- 
plorvojadojn,Li aŭdis pri ak- 
cidentoj dum ĉasado k. fiŝkap- 
tadOjpri rokordkaptaĵo'j,nrl 
nilsan© j kaj'nultaj alia joj.

. Li komencis cerbumi pri la 
ebleco disdoni parton da tiuj 
novaĵoj al la sufiĉe ofte izol- 
it.n logantaro sur> la ir.sulc.ĉu 
oni ne povus fondi gazeton,kiu 
povus rakonti pri tiCjkio. eknz- 
as sur Grenlanĉo,zri ia komuni- 
koj de la danaj aŭtoritatoj kaj 
pri tio,kio okazas! en.la cetera 
...L, . •

Vlbe ne nur estis viro de 
lr Ideoj, Li ankaŭ estis la vi- 
ro por efektivigi siajn ideojn. 
Kajla gazeto "GRENLAND-POSTO •' 
aperis,la Edzeto kiu havas du 
binnk-ursojn en sia vinjeto»

. Hodiaŭ Gi .M anri -Po Sto es- 
tas malnova,kai a konatulo por 
nultaj centoj da grenlandanoj» 
Gi aperas en du eldonoj! unu 
danlingva kaj unu greniandiing*-  
va,La redaktoro entas dano Kj» 
R.Therkildsen.Krone li estas 
gvidanto do la gronlanda radio- 
stacio.

Nuntenpe la danaj aŭtori- 
tatoj respondecas por la bkono- 
nio» La gazeto no povas esti 
profita pro sia nrIgranda Ie- 
^antaro kaj dis' si gita dls- 
rrubaparato sur Gronlando»

La redakcio de GrctnlandpcSto 
konsistas al unu viro,la ĉefred- 
aktoro ncn. En la presejo estas 
tri viroj,el kiuj du eskimoj. Ili 
laboras kun malnovaj nepraktikaj 
nanpresnaSinoj kaj tre nalbona 
sortimento de li teroj,Kaj tanan 
£1 estas la oficiala presejo de 
Gronlando,samkiel la gazeto es- 
tas la organo de aŭtoritatoj.

Se oni trafoliumas kelkajn 
numerojn de Grenland-Fofito oni 
trovas ke ĝi provas esti kiel 
oble varia» La kovrilpago ĉian 
havas foton el lu regiono de 
Grcnlando.Poste sekvas artikolo 
kiu ĉian havas ion por lertigi 
al la legantaro. Gi povas esti 
pri la vendeblo por fok-knĵ 
blankursaj feloj| ĝi povas teni 
pri novaj iloj por la fiŝkaptado, 
gi povas e.sti priskribo de la 
konservindustrio sur la suda par*  
to do Gronlando, k.t.p,

Po§te sekvas oficialaj kcrain- 
ikoj de^la Gronlanda komisiono, 

’ notoj cl Danlando kaj aliaj JLand- 
oj| paĝo dp gronlandaj novaĵoj on 
re sunoco nalofte iu« recenzo pri 
grenlanda libro aŭ citaĵoj el 
aliaj gazetoj. Grcnland-Poŝto ne 
estas la sola gazeto sur, la inso- 
Io» Bezi s tas ankaŭ gazeto on la 
plaj norda Grenlando,do sendube 
la ploi norda gazeto de la nonio. 
Gi nonita» AVANGNAMICK. Gi ape« 
raz um rojon en la monato kaj 
estas pli libera kaj ni povas di- 
ri nalpli noŝta ol la pli granda 
sudgranlanda AHJAGAGDLHJTIT — 
Gronland-PoŜto oskinlingvc-kiu 
havas sian logantaron precipe 
inter la ortcnt-grcnlandaj cski- 
noj.

/ Informilo de I.G.E.L,/





T K 3 A
ni fo 1U

1 N F OKMILO

MWAKTOHO ??? RB0 H E M 0 N D , F A R r z 0
kri b nai ■*  -----------

0-AA- fi li Si A H X E

V N_ £ £ PJ5..R. Aji t

Por bona organizo de

EK h’ ZlFV*  -leboron. Esta» noJese estu
nnr r<»<lnkt t" zi' i'<'na'.nj do Informpetantoj^ Tiu d-i"ibro

t.p. devas osti n< p< rm«):5.*jt,<»  •»] publiko eniri.’’ ' - k ••
a (hi Oarabro ssi - ’ i ,aisaon.io

do la bultenoj.redaktejo por Ju?neilstoj no apartenataj al la Jl- 
zetnra scrvopdo eatas esperantistaj cŭ naciaj n0 eknUrlandaj 
S/r??£°«5?r‘ 7‘1k?•’,b®z<?n;:8 1 nfon,0•’n»J skribmaŝinojn, 
.■/liti divido de la ojoj devas ".;p'on la divido de la 
laboro do la deĵorantoj. Redakto kaj multobligo de la bultenoj ne 
povas osti akurate faritaj do deĵorantoj kiuj devas,samtenpe res- 
pondi al, informpetoj,disdonado de antaŭtagaj aŭ samtagaj bultenoj 
ktp.
3/ La deĵorantoj dova:? osti,ĉu salajritaj,Ĉu tute sindonemaj.Akcepto 
do bonvolemuloj ne tatigasj oni ne plu trovas ilin,klan bozonate. 
Ili dovas osti plejparto logantoj de la kongresa urbo,pro du kaŭzoj, 
a) Rilatoj kun ia landaj kaj naciaj gazetoj/kono de la specialaj 
kutinoj,pri horoj do publikigado ktp. b) Ili no dovas oati allog- 
ataj al ekskursoj,kiuj forigus ilin do la laboro.
h/ toj ofono on la laboraj ĉambroj moa estas nepre nocosa.La dcĵor- 
antoj ne povos kuri senĉese al malproksima aparato.
5/ Skribmaŝinoj dovas esti multnombraj.La redakta servo bozonas tri 
almenaŭ» unu por naciaj skribo!,unu por osperantaj,unu por aliaj 
laboroj... Tiuj maŝinoj estas neniam liberaj kaj ni devas disnon- 
ici aliajn maŝinojn al ĵurn-dtstoj vizitantoj /korespondantoj /. 
( NI havis ok on Parizo,kaj,multrojo tiu nombro montriĝis nesufiĉa.) 
6/ Sstas nocos-» ko Ĉiuj respondeculoj,sekretario de sekcioj ati 
fakoj, pre Ingan toj do Sonora 'niversitato ktp n- forgesu la Gazc^ran 

J,p‘ Ĵ .i ĝin ĉiutage pri siaj programoj kaj farit-
f t Sotoj sur la anonca tabulo estus bonaj, komunika joj «a.

eiti*  ignorata dfln plimultoj........ so eble

; I I. ja Servo'». Alio ĝi ne povas scii ĉu gia laboro
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trafis la colon,do no povas i 
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•'Kmeti gios, 

E. I ,STOCKHOLM

tado de Sao Paŭlo»

BMnktoro Pivito Vladimir,Ureni?, tvo de
,............. Enskoje .LJUBLJANA

SVEDUĴOi Redaktoro Frodrlk Skoe, Uppĵ.in >■ - ,

Blo l 5 Dir^luronpacn^Seianĉo.Kujonom Gubernio
KOREA -KOMBO. NOVA Dl.LIDITO» ĵ'lU fru0 on Seoul/ vau to. egrarv
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